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KORTFATTAD MOTIVERING 

Förslagen om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort syftar till att göra det lättare för 

tjänsteleverantörer att tillfälligt tillhandahålla tjänster över gränserna inom EU och att utvidga 

sin verksamhet genom att exempelvis etablera en filial i en annan medlemsstat. Förslagen 

består av en förordning som reglerar innehållet i tjänstekortet och ett direktiv med 

bestämmelser om förfaranden och kortets verkningar. 

 

Föredraganden håller med om att det finns ett behov att stimulera tjänstesektorns utveckling 

och bättre utnyttja potentialen för den inre marknaden för tjänster. Det är emellertid viktigt att 

alla åtgärder som syftar till att underlätta den fria rörligheten för tjänster går hand i hand med 

en fortsatt hög standard för konsumenter och arbetstagare och rättvis konkurrens för 

företagen. 

 

Kommissionen hävdar att förslagen tillför ett mervärde, men de stöter tillsammans med den 

åtföljande konsekvensbedömningen på mycket kritik. Olika organisationer, däribland 

arbetsgivarorganisationer och fackföreningar från de branscher som berörs mest av förslagen, 

sätter stora frågetecken kring det påstådda mervärdet med förslagen. Det finns också farhågor 

att e-tjänstekortet kan komma att underlätta fiktivt egenföretagande, odeklarerat arbete och 

falsk utstationering.  

 

Det europeiska elektroniska tjänstekortet syftar också till att erbjuda praktiska lösningar när 

det gäller gränsöverskridande försäkringsskydd. Eftersom gränsöverskridande försäkringar 

redan i dag är tillgängliga och erbjuds av försäkringsgivare över hela Europa framstår det som 

att man med förslagen vill hitta lösningar på problem som inte har identifierats korrekt. Enligt 

kommissionen bygger bestämmelserna om försäkringsavtal på befintlig praxis, samtidigt som 

de förenklar och harmoniserar försäkringsskyddet. Försäkringsbranschen fruktar dock också 

att förslagen inte kommer att gynna vare sig branschen eller kunderna utan bara lägga på 

kostnader och bördor på det redan befintliga försäkringsskyddet. Nyttan för 

försäkringsbranschen och med avseende på skyddet för användarna av e-tjänstekortet 

förefaller därför mycket begränsad. 

 

Det är uppenbart att kommissionens förslag väcker ett antal viktiga frågor. När exempelvis 

någon ansöker om ett e-tjänstekort och den värdmedlemsstat till vilken ansökan riktas inte 

reagerar, utfärdas kortet ändå, utan att värdmedlemsstaten genomför några kontrollåtgärder. 

Det utfärdade kortet måste sedan erkännas av värdmedlemsstaten, som inte får införa 

ytterligare nationella krav på kortinnehavaren. Detta tillvägagångssätt med tyst godkännande 

är problematiskt. För att undvika varje form av missbruk är det avgörande att alla ansökningar 

om ett e-tjänstekort verkligen kontrolleras av värdmedlemsstaten innan kortet formellt 

utfärdas. Detta bör också ske inom rimlig tid. De föreslagna tidsfristerna för att granska 

ansökningar och fatta beslut är så korta att de ger anledning att betvivla medlemsstaternas 

praktiska möjlighet och kapacitet att behandla ansökningar om e-tjänstekort på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Vidare är kortets obegränsade varaktighet problematisk. Det är uppenbart att uppgifter som en 

gång lämnats in snabbt kan bli föråldrade. Det är också oklart i förslagen vilka möjligheter 

värdmedlemsstaten har till förnyad granskning, efterhandskontroll och verkställighet när ett e-

tjänstekort väl har utfärdats, till exempel för att försäkra sig om att företaget betalar sina 
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skatter och sociala avgifter.  

 

Förslaget tycks också skapa begränsningar för värdmedlemsstatens möjligheter att kontrollera 

företag som vill använda sig av den möjlighet som medges i artikel 13 i direktivet, som 

handlar om sekundär etablering i en annan medlemsstat. Detta skulle kunna få allvarliga 

följder och strida mot principen att ett företag till fullo måste omfattas av värdmedlemsstatens 

regler och tillsyn efter etableringen. Detta riskerar att främja bedrägliga metoder och 

brevlådeföretag och bädda för skatteflykt, eftersom värdmedlemsstatens kontrollåtgärder 

tycks vara begränsade efter att ett e-tjänstekort har utfärdats. 

 

Dessutom är kommissionens förslag mycket komplexa och innehåller ett antal tvetydigheter i 

nyckelfrågor, vilket förvärras av de många genomförandeakterna och delegerade akterna, så 

att det blir omöjligt att få en helhetsbild av hur e-tjänstekortet faktiskt kommer att fungera i 

praktiken.  

 

Allt detta sammantaget leder till slutsatsen att det i hög grad är motiverat att fråga sig om 

kommissionens förslag faktiskt är till någon märkbar nytta, eller om de bara innebär ett 

införande av komplicerade administrativa strukturer som egentligen mycket få har efterfrågat 

och kommer att använda i praktiken.  

 

Som förslagen ser ut nu finns det en risk att de inte kommer att stärka, utan snarare riskerar att 

undergräva den inre marknadens sociala dimension och bekämpningen av 

socialförsäkringsbedrägerier. Med tanke på detta anser föredraganden att det, i stället för att 

ändra i förslagen för att försöka rätta till alla brister, vore bättre att förkasta förslagen i deras 

helhet. Detta skulle bland annat ge kommissionen tillfälle att göra en mer ingående 

bedömning av nyttan med ett e-tjänstekort, också med beaktande av hela det spektrum av 

instrument som redan finns på området, eftersom detta inte entydigt finns med i 

kommissionens ursprungliga konsekvensbedömning.  

****** 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas. 
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